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Geachte raadsleden, 

 
 
INLEIDING 
De meicirculaire van het gemeentefonds is op 31 mei 2016 verschenen. Na die datum zijn er door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties nog diverse fouten hersteld en was op 9 juni 
jl. sprake van een definitieve meicirculaire. In deze brief gaan we in op de gevolgen van deze 
circulaire en hoe we met de mutaties omgaan in onze (meerjaren)begroting 2017.  
 
 
KERNBOODSCHAP 
De financiële gevolgen vanuit deze meicirculaire zijn ten opzichte van de decembercirculaire positief. 
We zien de algemene uitkering in 2016 met een bedrag van € 217.000 toenemen. In 2017 is de 
toename € 171.000 oplopend naar € 944.000 in 2020.  
 
Na een verrekening met inhoudelijke begrotingsposten, zoals de mutaties binnen de integratie-
uitkering Sociaal domein, toont de uitkomst van de meicirculaire netto nog steeds voordelen.  
 
Daarnaast hebben we in beeld gebracht welke mutaties er nog meer in de begroting moeten worden 
opgenomen welke een relatie hebben met de algemene uitkering uit het gemeentefonds. 
Voor de financiële gevolgen verwijzen wij naar de tabel op de volgende pagina.  
 
Voor de volledigheid merken wij nog op dat de gevolgen van het groot onderhoud aan het 
verdeelstelsel n.a.v. het verdiepingsonderzoek VolksHuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
StadsVernieuwing (VHROSV) nog niet is verwerkt in deze meicirculaire. Wij rekenen op een positief 
financieel effect voor Albrandswaard. 
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TOELICHTING 
De financiële gevolgen zijn als volgt samen te vaten: 
 

 
 
 
Toelichting op inhoudelijke begrotingsposten: 
 
a. Mutaties integratie-uitkering Sociaal domein (uit meicirculaire) 
De macrobudgetten voor Wmo 2015, Jeugd, en Participatie zijn aangepast.  Met ingang van 2016 zijn 
de objectieve verdeelmodellen voor de Wmo 2015 en Jeugdzorg van toepassing. Tevens is voor 
beschermd wonen als onderdeel van de Wmo een verbeterd historisch verdeelmodel van toepassing. 
De belangrijkste mutaties zijn: loon- en prijsbijstellingen, afschaffen ouderbijdrage Jeugdzorg, 
afrekening PGB’s Wmo in 2016 en een gemeentelijke bijdrage aan de uitvoeringskosten van de 
Sociale Verzekeringsbank in 2017. 
Deze mutatie wordt zoals gebruikelijk direct in onze begroting verwerkt op de betreffende budgetten 
(als extra lasten/ zie tabel bij a.).   
 
b. Nieuwe taakmutatie 
Referendum Associatieverdrag EU en Oekraïne  
De algemene uitkering wordt verhoogd vanwege de kosten van gemeenten voor het organiseren en 
uitvoeren van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne 
op 6 april 2016. Het kabinet heeft een bedrag van in totaal € 30 miljoen ter beschikking gesteld. Voor 
Albrandswaard betekent dat een bedrag van € 43.300 (nu € 14.839 en in december 2015 € 28.466). 

Bedragen afgerond op duizenden                  -  is nadeel en  +  is voordeel

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020

Decembercirculaire 2015 volgens RIB december 2015 25.038.000 24.689.000 24.746.000 24.945.000 24.945.000

Meircirculaire 2016 25.255.000 24.860.000 25.236.000 25.560.000 25.889.000

Toename algemene uitkering 217.000 171.000 490.000 615.000 944.000

Met inhoudelijke begrotingsposten te verrekenen:

a.Mutaties integratie-uitkering sociaal domein (uit 

meicirculaire) -149.000 -193.000 -279.000 -248.000 -202.000

b. Nieuwe taakmutatie: Referendum Associatieverdrag EU en 

Oekraïne -35.000 0 0 0 0

c. Stelpost nog te ontvangen decentralisatie-uitkering 

verhoogde asielinstroom (op basis van doorgevoerde afroming 

binnen deze meicirculaire) 54.000 202.000 0 0 0

Netto gevolgen o.b.v. meicirculaire 2016 87.000 180.000 211.000 367.000 742.000

voordeel voordeel voordeel voordeel voordeel

Nog te verwerken in begroting:

d. Niet verwerkte 'zachte' maatstaven (conform RIB dec. 2015) 89.000 52.000 212.000 234.000 234.000

e. Mutaties integratie-uitkering sociaal domein (uit september- 

en decembercirculaire) -69.000 -7.000 -8.000 -9.000 -9.000

f. Voordelen verdiepingsonderzoek VHROSV (bij sept.circ.) 0 pm pm pm pm

g. Cao loonstijging conform Begroting 2017 BAR 0 -384.000 -384.000 -384.000 -384.000

Reeds opgenomen stelpost als dekking voor loonstijging 0 200.000 200.000 200.000 200.000

h. Inflatie conform Begroting 2017 BAR-organisatie 0 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000

Totaal nog te verwerken in begroting 20.000 -160.000 -1.000 20.000 20.000
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Voor de werkelijk verwachte uitvoeringskosten zal een bedrag van € 35.000 worden afgezonderd in de 
begroting (als extra last/ zie tabel bij b.). Dat we per saldo overhouden, wordt met name veroorzaakt 
door een lagere inzet van stembureauleden en het niet organiseren van een instructieavond  vanwege 
de relatieve eenvoud van een referendum t.o.v. reguliere verkiezingen. 
 
Voorschoolse voorziening peuters en decentralisatie-uitkering Versterking peuterspeelzaalwerk 
Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters. Met 
deze afspraken wordt alle peuters de mogelijkheid gegeven om naar een voorschoolse voorziening te 
gaan. Via de afspraken zetten gemeenten zich actief in om een aanbod te realiseren voor de groep 
peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat.  
Daarnaast is als onderdeel van het in te dienen wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk, het kabinet voornemens de decentralisatie-uitkering Versterking 
peuterspeelzaalwerk in het kader van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) 
te laten vervallen per 1 januari 2018. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting na deze zomer 
ingediend bij de Tweede Kamer. Met het vervallen van deze decentralisatie-uitkering houden we vanaf 
2018 rekening. Per saldo werken beide posten structureel nagenoeg financieel neutraal uit en worden 
er daarom geen verrekeningen met inhoudelijke budgetten gedaan. 
 
c. Stelpost nog te ontvangen decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom  
In 2016 en 2017 worden bedragen afgeroomd  om de nieuwe decentralisatie-uitkering ‘Verhoogde 
Asielinstroom’ te voeden. Het is de bijdrage die alle gemeenten betalen om de verhoogde asielstroom 
te bekostigen. Naar rato van het aantal opgevangen extra statushouders kunnen gemeenten straks 
een beroep doen op de nieuwe decentralisatie-uitkering. Het gaat hierbij om de dekking van kosten 
aan eerstejaarsopvang alsmede integratie en participatie van vergunninghouders. Dit volgens het 
principe ‘geld volgt statushouder’. We gaan er vooralsnog van uit dat deze korting op korte termijn 
weer naar ons toevloeit. Daarom is een stelpost (nog te ontvangen uitkering/ zie tabel bij c.) 
opgenomen voor de jaren 2016 en 2017 ter hoogte van de doorgevoerde afroming en wachten we de 
septembercirculaire af.   
 
 
Toelichting op nog te verwerken in begroting: 
 
d. Niet verwerkte ‘zachte’ maatstaven  
In de vorige brief van de decembercirculaire 2015 hebben we de positieve gevolgen voor de 
(meerjaren)begroting geparkeerd om de uitkomsten van de meicirculaire 2016 af te wachten. Om de 
structurele gevolgen te bepalen hebben we daarbij toen onderscheid gemaakt in zachte cijfers 
(accres) en harde cijfers (overige mutaties). Nu we de meicirculaire meerjarig hebben vertaald kan dit 
onderscheid vervallen en nemen we alle mutaties mee in de op te stellen (meerjaren)begroting 2017-
2020. Zo is het accres per saldo wederom positief uitgepakt en kan het ‘zachte’ karakter van deze 
mutatie nu als ‘hard’ worden beschouwd (zie tabel bij d.). 
 
e. Mutaties integratie-uitkering Sociaal domein (uit september- en decembercirculaire) 
De mutaties binnen het Sociaal domein uit de september- en decembercirculaire zullen we nog 
verwerken in de begroting (zie tabel bij e.). 
 
f. Voordelen verdiepingsonderzoek VHROSV  
Het laatste groot onderhoud aan het verdeelstelsel van het gemeentefonds is uitgevoerd in 1997. Het 
werd dus hoog tijd dat weer te doen. Een belangrijke reden was dat er scheefgroei was ontstaan, 
ofwel de werkelijke kosten aan gemeentelijke taken waren in der loop der tijd anders dan de ijkpunten 
in het gemeentefonds. Het groot onderhoud is in twee fasen doorgevoerd. In de eerste fase zijn met 
ingang van 2015 de clusters/ taakvelden logischer ingedeeld. Daarnaast zijn driekwart van de clusters 
voorzien van nieuwe ijkpunten op basis van kostenoriëntatie. Met ingang van 2016 zijn de resterende 
clusters geijkt.  
Er is echter nog een probleem met het onderzoek naar (sub)cluster VolksHuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en StadsVernieuwing (VHROSV). Het bestuur van de VNG adviseerde in mei jl. nog dat er 
een nader onderzoek moest komen naar taakveld gebiedsontwikkeling alsmede oog moest zijn voor 
herverdeeleffecten voor steden. Gemeenten hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 
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VNG op 8 juni jl. echter gestemd vóór een volledige doorvoering van de herverdeling door aanname 
van de motie van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG). Minister Plasterk is hierover 
inmiddels geïnformeerd. De voor onze gemeente resterende voordelige effecten zullen in de 
septembercirculaire 2016 bekend worden. Vandaar dat we vanaf 2017 hiervoor een pm-post noteren 
(zie tabel bij f.). 
 
g. en h. Cao loonstijgingen en inflatie BAR-organisatie  
Onlangs is de begroting 2017 van de BAR-organisatie voor een zienswijze aan uw raad voorgelegd. 
Op 5 juli 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de BAR-organisatie deze begroting bekrachtigd. In de 
BAR-begroting is rekening gehouden met de loonstijgingen, zoals deze in de afgesloten cao’s zijn 
vastgelegd, en inflatie. Met beide posten (zie tabel bij g. en h.) houden we in onze begroting rekening.  
Ten aanzien van deze extra kosten worden we binnen de werking van het gemeentefonds 
gecompenseerd voor loonsverhogingen naar rato van de cao’s die bij de rijksoverheid zijn afgesloten 
(denk aan: rechterlijke macht, defensie, onderwijs en politie). De gemeentelijke cao’s die door de VNG 
(als werkgever) en de vakbonden worden gesloten kun je dus niet één op één in verband brengen met 
een compensatie in het gemeentefonds. Als we toch een berekening maken dan blijkt dat tegenover 
de extra kosten € 384.000 een compensatie van € 271.000 binnen het accres van het gemeentefonds 
voor Albrandswaard staat. 
 
VERVOLG 
Het voordeel in 2016 nemen we mee bij de opstelling van de 2

e
 tussenrapportage 2016. Voor wat 

betreft de jaren 2017-2020 zullen we de gevolgen meenemen bij het opstellen van een structureel 
sluitende programmabegroting 2017-2020. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

Hans Cats drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


